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Meer dan de helft van werkend Nederland woont binnen een straal van 

15 kilometer van hun werkplek. Ruim 70% van werkend Nederland is 

bereid deze afstand per fiets af te leggen, zeker wanneer een bedrijf 

dat zich specialiseert in de zorg, een fiets op heeft genomen in de  

secundaire arbeidsvoorwaarden. Perfect, want een fiets zorgt voor  

fitte, vitale en loyale collega’s. Een fiets van de zaak is ideaal! En laten 

wij daar nu net de ideale oplossing voor hebben.

Wij zijn Lease a Bike, geboren uit liefde voor mensen en fietsen.  

Voor ons is een fiets niet zomaar een vervoermiddel. Voor ons is een 

fiets een manier om te genieten van het leven, want fietsen is goed: 

goed voor jouw gezondheid, goed voor de wereld en goed voor jouw 

portemonnee. De leasefietsregeling is – dankzij nieuwe wetgeving – 

aantrekkelijker dan ooit tevoren en binnen een week geregeld. Daarom 

zeggen wij ook: Great minds lease a bike.

In vijf punten de leasefietsregeling uitgelegd:
De bedrijven die je al voorgingen zijn enthousiast, waaronder verschillende zorginstellingen. Toch snappen wij  

dat je eerst het naadje van de kous wilt weten. Misschien lijkt een leasefiets je duur, omslachtig of arbeidsintensief. 

Geen zorgen: deze whitepaper zet alles op een rij aan de hand van de volgende onderwerpen: 

1. Een nieuwe fietsregeling

2. Hoe kan je het leasefietsregeling aanbieden?

3. Tips & tricks

4. De fietsregeling en de fiscus

5. Corona geeft boost aan leasefiets in de zorg

Buiten 

de WKR

Vrije keuze uit alle type fietsen 

en 200+ merken

Fiscaal voordeel door 

uitruilen brutoloon

Leasefietsregeling voor de zorgsector 

https://www.valleiautogroep.nl/zakelijk/mobiliteitsoplossingen/lease-a-bike


1. Een nieuwe fietsregeling
Met een leasefiets krijg je meer voor je bedrijf. Je geeft gewilde extra’s in je secundaire arbeidsvoorwaarden en krijgt 

er fitte werknemers en een sterke focus op duurzaamheid voor terug. Daarnaast is het ook nog eens makkelijk en snel 

geregeld. Het hoeft een bedrijf niets te kosten en collega’s genieten van een groot fiscaal voordeel. De leasefiets is 

voor alle collega’s interessant en te combineren met een reiskostenvergoeding, OV-kaart of een leaseauto. Met de 

komst van de nieuwe fietsregeling, zijn er een paar punten veranderd. Deze regeling is nu nog aantrekkelijker voor 

bedrijven in de zorg, want:

•  Een leasefietsregeling sluit goed aan bij de maatschappelijke focus op duurzaamheid en creëert fitte,

vitale medewerkers met een toenemende loyaliteit.

•  Een leasefiets mag zakelijk, maar ook enkel privé mag worden gebruikt. Zo blijven je collega’s gezond.

Voor privégebruik betaal je 7% bijtelling.

•  Bedrijven in de zorg kunnen fietsen aanbieden buiten de werkkostenregeling (WKR).

•  De onbelaste reiskostenvergoeding kan uitgekeerd worden in combinatie met de leasefiets. Voor woon-werk

kilometers met de leasefiets kan je deze niet meer netto uitkeren, indien je collega met een ander vervoermiddel

komt kan je dit gewoon blijven uitkeren.

•  Wij zorgen voor de administratieve afhandeling! Ons digitale platform ondersteunt je, regelt de fiscale kant en stuurt

jou maandelijks de benodigde informatie voor de salarisadministratie. Zo kun jij zorgeloos de leasefietsregeling in!

•  Je kunt de regeling kosteloos aanbieden door deze te faciliteren. Dan is toch 25% tot 35% goedkope dan bij privékoop.

•  Duurzame inzetbaarheid van de werknemers is essentieel voor bedrijven in de zorg. Het stimuleren van fietsgebruik

zorgt ervoor dat het ziekteverzuim van een werknemer met 1-2 dagen per jaar omlaag gaat.

 Vrije keus uit type fiets en 200+ merken fietsen, zo ook stadsfietsen, e-bikes, mountainbikes, racefietsen, 

(e)bakfiets en speed pedelecs

 Relevant voor alle bedrijven, groot en klein. Waaronder rechtspersonen zoals een BV, NV, 

vereniging, stichting en natuurlijke personen als een ZZP’er of een VOF.

Een leasefiets is mogelijk voor alle medewerkers die in loondienst zijn bij het deelnemende bedrijf

2. Hoe kan je de leasefiets aanbieden aan je collega’s?
Bij de nieuwe fietsregeling, profiteren de medewerkers van een bedrijf altijd. Of je er nu voor kiest om als bedrijf 

te faciliteren en je collega’s te laten profiteren van het bruto-netto voordeel of meebetaalt. Voor het overzicht  

schetsen we hier de drie mogelijkheden:

1. Het bedrijf betaalt de volledige leasekosten. De medewerker betaalt 7% bijtelling.

2. Het bedrijf betaalt een vast bedrag per maand. De medewerker betaalt de rest.

3.  Het bedrijf faciliteert de leaseregeling. De medewerker betaalt de leasekosten door het brutoloon

vrijwillig uit te ruilen.

Na 36 maanden krijgt iedereen van ons de mogelijk om de fiets over te nemen voor slechts 15% van de aankoopwaarde.
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Medewerker
kiest fiets

Maandelijkse inves tering 
door bedrijf*

Maandelijkse netto-bij-
drage door medewerker

Bedrijf investeert

Gedeelde investering

Bedrijf faciliteert

€ 7,15

€ 28,97

€ 54,46

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 92,81

€ 50

€ 0
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3. Tips & tricks
Ben je er klaar voor om de stap te maken naar een leasefietsregeling? Dan zijn een paar vragen belangrijk 

bij het opstellen van het interne plan:

•  Wie mogen er allemaal aan de regeling deelnemen?

•  Wil je een selectie van bepaalde fietsen aanbieden of ga je voor volledige vrijheid waardoor zowel een

stadsfiets, e-bike, (e-)bakfiets, racefiets, mountainbike als speed pedelec tot de opties behoort?

•  Moet de OR de regeling eerst goedkeuren?

•  Hoe ga je om met de onbelaste reiskostenvergoeding?

•  Wie draagt het risico bij voortijdige uitdiensttreding?

•  Is er budget om fietsgebruik actief te stimuleren op de werkvloer?

•  Hoe komt het fietsbeleid eruit te zien? Lease a Bike levert standaard een opzet voor het beleidsdocument

en een aanpasbaar addendum aan.

•  Hoe communiceer je de plannen naar de medewerkers? En betrek je de lokale fietsenwinkel(s) daar

eventueel bij? Lease a Bike heeft een team voor jullie klaar staan die kan helpen met de interne promotie.

Evolutie van fietsregelingen
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4. De fietsregeling voor parttimers
Veel zorginstellingen hebben te maken met parttime medewerkers. Ook voor parttimers kan een fietsregeling inte-

ressant zijn. Wel is het zo dat bij een parttime dienstverband vaak een lager salaris hoort. Dit heeft gevolgen voor het 

fiscale voordeel. Dit wordt kleiner naarmate het salaris daalt. Een manier om tegemoet te komen aan parttimers is door 

de besparing op de onbelaste reiskosten en de sociale lasten te herinvesteren in het leasebedrag. Hierdoor hoeft een 

werknemer minder brutoloon uit te ruilen en wordt een leasefiets fiscaal aantrekkelijker. Daarnaast is de belangrijkste 

reden van deelnemers niet het fiscale voordeel, maar juist het feit dat ze over 36 maanden gespreid kunnen betalen 

en daar ook nog eens geen BKR registratie voor krijgen. 

Fietsplan WKR-regeling Leasefiets

Mogelijkheid Tot 2014 Na 2014 Vanaf 2020

Type fiets Alle AlleAlle

Model Koop Lease, optie tot koopKoop

Geen max., overschrijding 
WKR is 80% belast

Max. bedrag Tot 749 Geen max.

Vanuit WKRBijdrage werkgever Niet Optioneel

Optioneel uit brutoloonBijdrage werknemer Uit brutoloon 7% bijtelling

Betaling Eénmalig hele bedragEénmalig hele bedrag Maandelijks
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Netto
maandprijs

€ 69,59
Voordeel werknemer€ 1.051

Koop

Nieuwprijs

€ 3.299

Service en verzekering

over 36 maanden

€ 751,85

Totale investering

€ 4.051

Lease a Bike

Totale leaseprijs inclusief

service en verzekering

€ 2.505,29

Overname na 

36 maanden

€ 495

Totale investering

€ 3.000

5. Corona geeft boost aan leasefiets in de zorg
Fietsen is altijd een goed idee. Noem het een no brainer. Fietsen is een gezonde, duurzame en goedkope manier van 

mobiliteit. En in tijden van o.a. hoge werkdruk, thuiswerken en flexibilisering van mobiliteit, kan fietsen voor veel mensen 

een bijdrage betekenen. De fiets houdt medewerkers in beweging, zowel fysiek en psychologisch. Juist in huidige 

tijden fietsen we steeds meer, deze behoefte is ook merkbaar in de zorg. Met een leasefiets profiteren werknemers 

zowel zakelijk als privé van een mooie arbeidsvoorwaarde.

Hoe bieden zorginstellingen de leasefietsregeling aan:
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Wil jij weten hoeveel voordeel een leasefiets kan opleveren? We maken een proefberekening:

RST Zorgverleners heeft 1.150 medewerkers en een sterke focus op vitaliteit in de secundaire 

arbeidsvoorwaarde. Duurzaamheid is een begrip dat veel speelt onder het personeel van deze 

instelling. RST Zorgverleners heeft gekozen om de besparing op de reiskosten en sociale 

lasten te investeren in de medewerker. Zo kunnen medewerkers een fiets uitzoeken met een 

maximale consumentenprijs van €4.500, dankzij een bijdrage vanuit het bedrijf. 

“Deze regeling geeft medewerkers de mogelijkheid om de auto te laten staan en de fiets te pakken. Wij geloven 

bovendien een taak te hebben om zorgvuldig om te gaan met natuur en milieu, vaker de fiets pakken is ook in dat 

opzicht een stap in de goede richting”

Mevr. van de Kieft, P&O bij RST Zorgverleners

Zorginstellingen die al een leasefietsregeling hebben:

https://www.valleiautogroep.nl/zakelijk/mobiliteitsoplossingen/lease-a-bike


Meer informatie?
Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek 
contact op met een van onze accountmanagers
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In vier stappen zorg je dat de leasefietsregeling beschikbaar is voor het bedrijf

Bedrijf wordt klant

van Lease a Bike en  

bepaalt voorwaarden

Interne promotie en

digitale toestemming.

Wij ondersteunen hierbij

De werknemer kiest

zijn leasefiets bij de

dealer naar keuze

Werkgever verwerkt

contracten in de

salarisadministratie

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Contactgegevens

Vallei Auto Groep Business Center 
Galileistraat 27-29 | 3902 HR Veenendaal 

tel: 0318-509996 | @ info@valleiautogroep.nl

https://meetings.hubspot.com/hidde-boerma1/kennismaking-lease-a-bike
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_rGhmb6RbKlOAzvptl2y6AzmjByTI7p7hlixKUEwWlyPQ7g/viewform
https://www.valleiautogroep.nl/zakelijk/mobiliteitsoplossingen/lease-a-bike



